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Esperanto en grav(I Filmo 
Kial M.G.M. uzis Esperanton? 

""' Konfidenca letero al ciuj Esperantistoj 

Ne por traduko al naeilingvaj gazetoj ! 
(V ,erkita por ciuj Esperanto--gazetoj kiuj deziras uzd la enhavon.) 

• 
Alveni s centoj da leteroj (1) kun gra

tuloj al s-ro Brown kaj al mi kun diversa.j 
demandoj. La cefaj demandoj estas: 
KIAL la filmfarejo M.G.M. uzas Esper 
anton, kaj KIAL estas uzata tia stranga 
titolo??? Cu la malamikoj de Esperanto 
ne havos oportunon por diri « J en vid u -
idiotoj parolas Esperanton en filmo » .. . 1 

Tiuj n ci demandojn mi povas respondi 
nur en konfidenca letero al la gesamide
anoj , kaj tradukoj estu farataj nur de 
tre sperta j jurnalistoj kiuj bone kom
prenas la publikon kaj Ja nacían sent 
adon en la nuna periodo. 

Sekvos aliaj artikoloj pri int erv juoj kun 
la regi soro, pri interbabiladoj kun Norma 
Shearer, Olark Gable, J oseph Schi ld
kraut, pri la instruado de la Esperanta 
teksto al la geaktoroj, pri la filmado mem 
ktp . (Dum du monatoj mi konstante 
. estis kun la film steloj kaj povis al ili 
pa.roli pri Esperanto, pri la utilo de nia 
lingvo dum miaj mondvoja~oj, pri la stult
eco de kunvenoj de cefministroj kiuj ne 
parola s neütralan lingvon ktp. 

Sed mi ne havi s la permeson de la 
filmfarejo aperigi ia.jn artiko lojn antaü la 
aper? de la filmo sur la usonaj ekranoj. 
La filmo aperos plej ver§ajne dum janu , 
aro aü februaro, kaj en Eüropo dum la 
printempo. Pro la sensacia aktualeco de 
la. enha vo, la filmo eble aperos en . la 
europaj cefurbo j jam en la malfrua vin
tro. 

C~r mi ricevis sa lajron de M.G.M., mi 
· dev1s, kompreneble, obei, kaj ne povi s 
tute liber e agi kiel sendependa jurnalisto. 

( 1) La leteroj kun tre multa; subskriboj faris 
la p'.ej grandan impre$OO. 

Sed post apero de la filmo mi púvas in. 
:formi la mondon pri ciuj detalajoj. Dume 
mi komencas hodiau per « klarigoj pri la 
KIALoj ». 

Mi deva s konfesi ke la titolo estas ti
kla. Pri tío mi klarigos pli sube. Same 
ti kla estas la KIALo, pro kiu oni uzis 
Esperanton. Pro tio mi devas petEGi la 
samideanojn ke ili estu prudentaj, kaj ne 
detruu la propaganda:n. valoron de la 
filmo por Esperanto per aperigo en na• 
ciaj gazetoj de la tiklaj KlALoj en ciuj 
detaloj. Kiel mi jam diris, nur spertaj 
jurnali sto j, kiuj konas la emociojn k&j 
sintenadojn de siaj patrolandanoj, kura~u 
ion traduki. 

Kaj ciuj Esperantaj gazetoj, kiuj de
ziras informi siajn legantojn, nepre an· 
kaü aldonu koncernajn avertojn (esper• 
antlingve) pri la dangeroj . 

* La filmo portas la saman titolon kiel 
sensacia teatrajo kiu montras la terurajn 
rezultojn de senbri da armado. Agento de 
municio-fabrikoj kaüzas « incidentojn » 
altern~ en _diyersaj mondpartoj, por ke 
la reg1staroJ mendu pliajn mortigilojn. 
La agento tamen senk ulpiga s sin per la 
d~mando ki1;1j estas la pli grandaj kulpu· 
loJ : la fabrikantoj aü. la acetantoj kiuj 
UZAS la mortigilojn. 

Fine aeroplanoj, tuta armeo da ili, 
eksplo~i~a s najbarlandan grandurbon 
kun m1r1ga akurateco. Spite de sufioe 
frua mallumigo de la cefur bo la bombar 
dad~ sukcesas . kun neimagita, timig~ 
prec1z~co pro t10, ke agentoj kaj spionoJ 
ek_brultgas domojn, tiel ke vidi~as kolosa 
faJra .~ruco en la urbo. Helpe de ~i faoile 
dctruiga s la plej gravaj distriktoj. 
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Norma Shearer kaj Olark Gable, du 
usona noj, kaj aliaj turistoj estas kaptitaj 
en senno ma eüropa lande kie la logantoj 
éiuj parolas Esperanton in.ter si. Homaj 
emocioj alterna s kun klopodoj amuzigi la 
malfeliéulojn per dancoj kaj prezentajoj 
de ses mirin de belaj usonaj blondulinoj 
kiujn gvidas Olark Gable tra Eüropo. Al
terne ploras la koro pro emocio kaj jen 
gi ridegas pro tre amuzaj situacioj ... 

Estas vera Tragedio-Komedio.. . kiu 
eEtos sensacia sukceso, ne nur pro la du 
gravaj steloj, sed cer tege pro la sensac ie 
interesa kaj aktuala enhavo. 

Oni faris speci alan eldonon por Eüropo. 
Oni ellasis la p lej fortajn kritikojn kon
traü militaristoj. Sed la agoj en si mem 
montras jam sufice la mizeron kaj dona s 
la intencitan impr eson . .tloll ywood fin.fine 
preferas mem ellas i tro « malafablajn 
vortojn » kaj sen di al Eüro po perfektan , 
ha rmonian produkton, anstataü riski mal
artistan distranéadon de la filmo per el
tranéado de nedezirata j frazoj. 

Kaj nun en la « Sennoma Lande » la 
logantoj, oficfroj, hotelistoj ktp . parolas 
Esperanton. N eütrala lingvo por Sen
nomlaudo ~ Tiel la filmfarejo volis eviti 
ofendon al iu eur opa lando. La teatrajo 
mokas diktato rojn ; la tilm o nur montras 
la r ezul to jn de fanatika arm ado. En la 
teatrajo la logantoj parolas okaze la 
lingvon de sudeüropa lande ; la filmo ne 
povas impliki kaj insulti iun ajn landon. 

Versajne ne niu lande kun diktatoro 
permesos la montradon de tiu ci filmo . 
Tam en la filmk ompanio ne volis eé ri ski 
malpermeson de la film o pro in sulto al 
ec nur najbara lando. 

Kaj do ... éu ne mirinda solvo L . la 
filmregisoro Brown pensis pri la uzo de 
Esperanto. Dum dek jaroj mi denove kaj 
denove rekomendis nian lingvon por la 
filmo, kaj parolis kun di versa j regisoroj, 
steloj kaj ec kun la filmfareja prezidanto 
Oarl Laemmle. 

Kaj nun subit e sukce so : Esperanto 
SE RVA S kaj UTILAS por malrekte fari 
propagando:Q. por P AOO. 

Mi ne §atas la ideon ke la publiko ek
pensu ke Esperanto servus kiel nacia 
lingvo de iu certa !ando; kaj mi ne sa tas 

ke la logantoj de milite ma lando uzu 
Esperanton. 

Sed ni Esperantistoj devas esti pretaj 
pardoni la mallogikecon de la situacio. 
Fakte ni ja ne povus malpermesi la uzon 
de Esperanto al iu . Nj gajnos per t.iu 
filmo ... , se la gesamideanoj bone eluzos 
la bonsancon. 

200-300 milionoj da homoj. minimume, 
venos al la filmo « Idiot's Delight » pro 
tio ke ludas en gi DU gravaj steloj -
Clar k Gable kaj Norma Shearer. Mi 
dankis al ili , ofte dum la filmado , en la 
nomo de la tutmonda Esperant1staro pro 
tio ke per siaj arto kaj tutmonda famo 
ili logos centmilionojn da homoj al la 
kinejoj. Vole-nevole la publiko devos 
aüskulti nian lingvon, kaj povos kon
vinkigi ke Esperanto ESTAS FAKTE 
bela, muzika kaj povas esti parolata 
same facile kaj fluege kaj nature kiel iu 
ajn a lia bela lingvo. 

Filmo tute en Esperanto ne helpus al 
la fi]mfarejo, car venus tro malmulta.j 
homoj ; kaj tia filmo ankaü ne helpus al 
la Esperanto-movado (tiom kiom «Idiot's 
Delight » helpos), ankaü car venus tro 
malmultaj homoj. 

Aliflanke filmo, en kiu Esperanto est as 
nur par te uzata. multe pli helpos al nía 
movado en la nuna momento. Ni ne estu 
tro egoistaj postulante jam nun filmojn 
tut e en Esperanto. Ni estu dankemaj pro 
la bon sanco kiun prezentas al ni M. G.M. 
Nía movado suldos sen.finajn dankojn al 
la du ste loj , al la regisoro kaj al la film
farej o, car la kombino de ili allogos cent
milionoj n da kinovizitantoj. 

M.G.M. acetis la filmrajton de «Idiot 's 
Delight » por sumo ne publik e konata, 
sed tamen estimata je cent mil dolaroj , 
aü eble ec $ 150,000.-. Okaze de la a~eto 
de la íilmrajto neniu pensis pri Esper
anto. N ur kiam montrigis la malfacila.jo 
pri la ling vo, la estroj komencis pripensi. 
Kion fari 1 

La filmrajto estis kolo sa kosto. .. kaj 
oni ne volis forjeti gin pro la. tikla lingva 
problemo. Tamen dum kelka tempo la 
acetita filmrajto a.spektis kiel neuzebla. 
« blanka elefanto ». 

Filmo tute en Esperanto estas ankora.ü 
tro antaütempa.Sed kial ne eksperimente 
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uzi Esperanton? Tio aJm'i esti pli bona 
solvo ol fabriki lingvajon . 

L tus pli dangere fahr iki lingvaJon , ~ar 
c·e1 t •ge gi e,;tus t ro simila al ja°:1 ekz1st 
ant. nacia lingvo. Kaj certe.~c tm la~ do 
plende!?u<; ke oni in su_ltis gian . na~1an 
horwron. Krome la fahnka do de tia lrng
vo kos tu s p li da tempo kaj mono ol siru
pla uzo de jam uzata lingvo, k'"Íu es ta s 
KONATA KIEL NEU TRALA LINGV O, 
kiel 11ia Es peran to. 

Eé se la rusa lingvo estas simi la a l la 
pola . P oluj o ne povus protes ti dirant e ke 
o ni ofendi s Po lujon per la uzo de la l ro 
simila ru sa lingvo . Sa me ncniu lando 
povos plcndi ke oni emis ins ul t i gin per 
la uzo de la iros imila Es peranto . 

Do Clarence Brow n decidís uzi Es per
anton. Pro tio Ji fari gis unu el la plej 
gra vaj patro noj de la E spera nt o-mova do. 
1Ii ,·olus pres kaü nomi lin « film- onklo 
de la Espe ranto-movado ». 

Alia j filmfar ejoj sekvo s, same certe 
kiel sekvos no va tago pos t vesperi go. Sed 
Clarence Brown estos nomo kiu resto s 
fama en la Es peranto-mov ad o por ciam. 
Pri mia j int ervjuo j kun li dum kunla bo
rad o ce ia filmigo de « Idiot 's Delig ht :» 
mi ver kis ap artan ar tikol on. N ur mi an
kornü ne rajta s sen di gin al « H era ldo >: 

ka j. pc r e de gi , a l la E speranto-gaz eta r o. 

* 
Kaj nun pliajn klarigojn pri la titolo 

«ldiot's Delight». La tito lo havas valoron 
de kelka j centmil dolaroj . La leatrajo esti s 
sen ~acia sukc eso en multaj mondpartoj 
kaj pr ecipe tra tuta Usono . Sa ngo de la 
t i tol o en U sono es tu s sensenca , kvankam 
ec en Holl ywood neniu scias ekzak te kia l 
la aiítor o de la teat rajo elekt is tiun tito
lon . 

Sajna s al mi ke la aüto 1·0 volis diri , ke 
t ro fanat ik a ar mad o esta s amuzo de 
idiotoj . Sed mal amikoj de E speranto 
povus r ikane kaj malic e diri, ke en la 
filmo idioto j pa rola s E speranton. 

Pro t io, en la t raduko de la titolo , mi 
preferas uzi la adjektiva n vorton «idiota » 
ka.j pliklari gi la duan vort on por montri 
pri kio te ma s : « milit amuzo ». 

Certe la. titolo « Idiota Milita muzo » ne 
aludas al la Esperant ist oj. Sed gi povu s 
havi dan ~eron por la filmo. La kino-

tcatro j en certa j landoj eble preCer 
me ncii la ~or ton « m_ilito i por neº!! ~~ 
la antagoms mon de sia lan daj arme atki~ 
K . . . 1 d . k. es ro¡ 

ªJ. ~n _trnJ an OJ, 1e oni perscku • 
pac1hsto 1n, reklamo ka j varbado Po ~~~ 
mo ku n la titolo " Idi ota Militam: 11 

pov us fari domagon al la loka Esperazot 
~nova d~ kaj al la _filmo . En tiuj lando~ ~ 
10m ph neb ula ti to lo " Idi ota Amu J 

V 1· b zo l cert e taugo s p 1 one . 
Do « Idiota Mili tamuzo » aií « ldiot 

A muzo » est u la ti toloj por la kolo ª 
mon dfilm o . <r Idi o_t ' ~ ~elight > <lepen: 
de la la nd oJ, en kmJ loga s la samideano· 

Estos pli bon e ke la samideanoj su{ 
cesu a llogi genera lan publikon grand. 
amase al la tilmo (por var bi por Esper
anto kaj por la pac id eo) ... ansta.ta.ü akiri 
la p erseku ta don de la loka klubo kaj 
event uale ·_ guste pe r nía klopodo _ 
rnalpermes igon de la filmo. 

Pro t ío mi n e povas sufice forte ripeti 
kaj ripe ta di, ke niaj ge samidea.noj estu 
PRU DEN TAJ, sag aj kaj diplomataj. 

, 'en prud ento nur doma go esta s far ata, 
kaj nenio gajnata. Ni ankaü montru 
dankem on al la filmfar ejo per saga eluzo 
de nia oportuno. Klarigoj kaj argumento j 
en tiu ci artikolo kompreneble ne estu 
tra nsdonataj al la cetera publiko. 

* 
.Mi satu s vidi la supraj n klarigojn en 

aliaj Esperantaj gazetoj sed aiam KUN 
AVERTOJ pri dan~eroj evitindaj (ea se 
la artikolo aperas en ekstrakto ai1 nur 
parte). Kaj est us tre preferinde ne tra
duki ion por naciaj revuoj. Ta.ügaj arti
koloj kun multaj interesaj klarigoj pri 1~ 
filmo rnem apero s baldai1... kaj ilin VI 

povos traduki . Mi r ipetas : agu prude nte 
kaj diplomate ! 
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EN V I A P R OP AGANDO 
POR ESPERANTO 

estu ciam verema ! Neniarn troigu, ne-

niam blufu ! La Esperanto--movado jalll 

estas tiel forta, ke blufon gi ne bezC)1l88o 
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